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Descrição detalhada: 
 

 Diariamente desenvolve estruturas de sistemas e aplicações que gerem maior 

confiabilidade e desempenho bem como o menor custo para o atendimento das 
necessidades dos usuários. Analisa e compreende as exigências e 

funcionalidades que o sistema e aplicação devem executar em função dos 
requisitos definidos bem como seus módulos e componentes visando apresentar 

a melhor solução para as necessidades do sistema. 

 

 Elabora a especificação técnica do projeto e a modelagem de dados ( escopo do 

projeto do sistema ou aplicação) definindo os padrões de arquitetura e a 
construção de diagramas de aplicação, selecionando os elementos estruturais e 

suas interfaces, mapeamento de conexões, sistemas internos e externos, 

tecnologia aplicada, requisitos de qualidade dos serviços, com os quais ele será 
composto garantindo o entendimento pelos desenvolvedores e usuários e a 

integração com as demais soluções. 

 

 Identifica riscos dos projetos e desenvolve um modelo de segurança, avaliando 
a autenticação, autorização, criptografia, logging, exceções, etc. possibilitando a 

atuação dos responsáveis pela avaliação das ocorrências. 

 

 Elabora modelo de desempenho, considerando os requisitos de qualidade de 

serviços, o volume de processamento esperado e os objetivos de desempenho 
exigidos pelo sistema, assim como o orçamento disponível para estas. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador de Sistemas projeta e mantém estruturas de sistemas e 

aplicações que atendam as necessidades dos usuários propiciando confiabilidade, desempenho 

e otimizando o custo da implantação. 

 

 



(cont.) 

 Cria o protótipo de arquitetura da estrutura do sistema e aplicação, mapeando 

as questões para o correto desenvolvimento do sistema e aplicação. 

 

 Elabora a comunicação da arquitetura do sistema e aplicação, certificando que 
seja compreensível pelos usuários e assegura que o sistema e aplicação 

entregues, estejam consistentes com a arquitetura concordada, garantindo a 

qualidade e exigências definidas com o cliente.  

 

 Efetua o acompanhamento do ciclo de vida do sistema e aplicação, visando 
manter atualizado com as necessidades do mercado. Pesquisa e sugere 

melhorias contínuas nos processos e artefatos da “fábrica” visando manter a 
empresa com a melhor tecnologia de ponta. 

 

 Periodicamente desenvolve e mantém dicionário de dados, manuais, modelos , 
normas e procedimentos, etc. bem como realiza treinamentos sobre o sistema 
ou infraestrutura aos demais profissionais da área ou clientes. Organiza, 

seleciona e armazena os artefatos do projeto, para controle e orientação. 

 

 Eventualmente pode participar de reuniões técnicas com clientes 

acompanhando a área Comercial expondo sobre detalhes dos projetos e 
sistemas desenvolvidos 

 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 

 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade: Curso Nível Superior completo (Sistemas, TI) 
 
 

Treinamentos: Cursos de atualização para os “softwares” utilizados na empresa 
 
 
 
 
 

Experiência  acumulada: De 5 a 10 anos 

 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 



 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 
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